
Röviden az UNFICYP-ről 
 

 A második világháborút követően a gyarmati rendszer felbomlása felgyorsult. 
A brit befolyás alatt álló – 1925-től koronagyarmati státusú – Cipruson 1950-
ben Makarios érsek vezetésével függetlenségi mozgalom indult, amely 
terrorcselekmények elkövetésével elérte, hogy 1960-ban Nagy-Britannia 
deklarálja az ország szuverenitását. A brit fennhatóság előtti mintegy 300 éves 
ottomán befolyás miatt a XX. század közepére az ország lakosságának 
körülbelül húsz százalékát a török kisebbség alkotta.  
 
A függetlenség elnyerését követően a nacionalizmus erősödésével a görög és 
török fél kölcsönös terrorcselekményeket követett el egymás ellen, amelyeket az 
1974-es törökországi beavatkozás zárt le; ennek során a török katonák a sziget 
egyharmadát megszállták, és azóta is ellenőrzés alatt tartják.  
 
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a korábban létrehozott UNFICYP (United Nations 
Peacekeeping Force in Cyprus) mandátumát kiszélesítve ütközőzónát hozott 
létre és békefenntartó katonákat vezényelt a szigetre a konfliktusban érintett 
felek elválasztása érdekében. Az UNFICYP az ENSZ békefenntartó műveletei 
közül a második legrégebbi misszió. 
 
A Magyar Köztársaság a ’90-es évek közepe óta vesz részt a békefenntartó 
misszióban, kezdetben egyéni beosztású katonákkal, ám jelenleg meghatározó 
nemzetként veszi ki a részét a sziget békéjének megőrzésében. A 4. szektorban a 
békefenntartói feladatokat a szlovák–magyar kontingens látja el, melybe az 
utóbbi években Horvátország, majd Szerbia is vezényelt katonákat.  
 
A magyar kontingens három helyőrségben látja el katonai feladatait. Nicosiában, 
az UNFICYP főparancsnokságán egyéni beosztású törzstisztek – hadműveleti, 
ügyeletes, főorvos stb. – mellett, a Parancsnoki Tartalék Erők (Mobile Force 
Reserve) és a katonai rendőrség (Force Military Police Unit) kötelékében is 
szolgálnak magyar katonák. A 4. szektor parancsnoksága Famagustában 
található, ahol a magyar kontingensparancsnokság is települ, a szektor 1. 
szakasza – azaz a magyar szakasz – pedig Athienouból és egy kitelepült 
bázisról, az úgynevezett 91-es járőrbázisról (UB 91-ről) hajtja végre feladatát. 
 
A magyar kontingens – igazodva az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió és az 
Egyesült Nemzetek Szövetsége által meghatározott mandátumához – a béke 
fenntartásáért felel a megosztott szigeten. Fő feladata a szembenálló erők 
szétválasztása a létrehozott ütközőzóna segítségével. A zónában a katonák 
járőrfeladatot végrehajtva felügyelik a status quo fenntartását. Ennek keretében 
megfigyelik a szembenálló erőket, megakadályozzák a katonai erődítmények 
építését és megerősítését, megelőzik a katonai elterelő és provokációt kiváltó 



offenzív manővereket, felderítik a légtérsértéseket és blokkolják a status quo 
megsértéseként értelmezhető személyi megerősítéseket. A feladatok 
végrehajtása az eredményes járőrtevékenységre, a felderítésre és a katonai 
összekötő tisztek tárgyalási-diplomáciai érzékére alapul. 
 
A magyar katonák együttműködnek az UNFICYP második pillérének tartott 
ENSZ-rendőrséggel (UNPOL) valamint a harmadik pillérként felállított civil 
ügyekkel foglalkozó szervvel (SCAT). Ennek keretén belül feladatuk az illegális 
behatolók kiszűrése, illegális építkezések megakadályozása, a zónában az egész 
évben meghatározó meleg és nyári forró időszakban előforduló tüzek elleni 
harc. Közreműködnek a szigeten még megtalálható mintegy huszonötezer akna 
felderítésében és megsemmisítésében, a demonstrációk és tömegrendezvények 
kontroll alatt tartásában, illetve a görög és török ciprióta felek közötti 
diplomáciai tárgyalások biztosításában. 


